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بزرگان اروپا در بحران
فرامز اصغری

س��ه کشور آلمان، انگلیس و فرانس��ه همواره خود را کانون 
تحوالت اروپا معرفی کرده و تالش داش��ته تا با برجسته س��ازی 
نقش خود در معادالت اروپا ضمن جلوگیری از ایجاد قدرت های 
جدید در ای��ن منطقه نقش نماینده اروپ��ای واحد در معادالت 
جهانی را ایفا کند این سیاس��ت در حالی همچنان از سوی این 
کشورها دنبال می شود که در کنار چالش های واحد نظیر چگونگی 
مقابله با نا امنی های گسترده، گسست در انسجام اتحادیه اروپایی، 
رفتارهای یکجانبه گرایانه و بحران س��از آمریکا در روابط با اروپا و 

عرصه جهانی، رشد ملی گرایی و تفکرات تجزیه طلبانه نظیر آنچه 
در کاتالونیای اسپانیا روی می دهد و... در درون با چالشی به نام 

چگونگی حفظ حاکمیت و قدرت حاکمه مواجه هستند.
در فرانس��ه، ماک��رون در حال��ی ب��ه عن��وان جوانتری��ن 
رئیس جمهوری این کش��ور توانس��ت بر احزاب س��نتی غلبه و 
قدرت را در دست گیرد که بعد از گذشت چند ماه از حضورش 
در کاخ الیزه این کش��ور صحنه تظاهرات گسترده مردمی علیه 
سیاست های اقتصادی و سیاسی او شده است. ماکرون در اجرای 
وعده های اقتص��ادی و برخی مطالبات اجتماعی مردم همچون 
مقابله با رفتارهای نژادپرس��تانه دس��تاوردی نداش��ته است که 
زمینه ساز صف آرایی جریان های سیاسی و مردم در برابر او شده 
است. در انگلیس ترزا می در حالی توانست در انتخابات پارلمانی 
پیروز و قدرت را در حزب محافظه کار حفظ کند که از یک س��و 
ناتوانی وی در حل بحران اقتصادی و استمرار طرح های ریاضت 

اقتص��ادی اعتراض ه��ای خیابانی و اعتصاب های س��ندیکاهای 
کارگ��ری را به همراه داش��ته مس��اله برگزیت ی��ا همان خروج 
انگلی��س از اتحادیه اروپا نیز در حال��ی وی را در برابر مطالبات 
س��نگین اتحادیه اروپا و مخالفت های جریان های سیاس��ی قرار 
داده که هم حزبی های او در حزب محافظه کار بقای حزبش��ان را 
در کناره گیری ترزا می جست و جو می کنند. نخست وزیر انگلیس 
اکن��ون در کنار چالش های اقتص��ادی و اروپایی برای بقا گزینه  
قربانی س��اختن برخی از اعضای کابینه را ندارد که این رویه را 
درپیش گرفته که کاهش موقعیت اختیارات جانسون وزیر امور 

خارجه در این راستا انجام شده است.
ام��ا در آلمان خانم مرکل صدر اعظم این کش��ور در حالی 
توانس��ت بار دیگر در قالب حزب سوس��یال مس��یحی پیروزی 
در انتخاب��ات پارلمانی را رقم زند که با خروج حزب سوس��یال 
دمک��رات و ق��رار گرفت��ن آن در جایگاه اپوزیس��یون و کاهش 

کرس��ی های حزبش در پارلم��ان او را وادار با ائتالف های جدید 
حتی با جریان های مخالف دیدگاهش نموده اس��ت در خواست 
وی ب��رای اعتالف با احزاب لیبرال دموکرات و س��بزها )جریان 
ائتالف جامائیکا( حاصل این نیازمندی است. وضعیت نابسامان 
مرکل زمانی آش��کارتر می ش��ود که وی برای جلب رضایت این 
اتح��زاب مجبور به عقب نش��ینی در امور پناه جوی��ان و گذر از 

سیاست های اقتصادی و مهاجرتی گذشته اش شده است.
در نهایت برای جمع بندی کلی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که س��ه کش��ور آلمان، انگلیس و فرانس��ه ک��ه داعیه دار 
رهبری و هدایت اتحادیه اروپا هس��تند از درون دچار چالش��ها 
و نابسامانی های سیاسی ای شده اند که می تواند بر نقش آفرینی 
آنها در اتحادیه اروپا تاثیر منفی داشته که از نتایج و پیامدهای 
آن افزایش مخالفت های سایر اعضای اتحادیه اروپا با طرح های 

اقتصادی و سیاسی آنان است.

مترجم: حسين ارجلو2017/10/11كيوسك

سفیر آمریکا را نماینده این کشور در ترکیه نمی دانیم
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی 
گفت: اگر سفیر آمریکا تصمیم به توقف صدور گذرنامه ها 
گرفته است، باید منصبش را ترک کند. وی افزود: ما سفیر 
آمریکا را به عنوان نماینده این کشور در ترکیه به رسمیت 
نمی شناس��یم. رئیس جمه��ور ترکیه گفت که مس��ئوالن 
بلندپایه آمریکا مالقات با وزیر خارجه ترکیه را رد می کنند. 
س��فارت آمریکا در ترکیه، در اعتراض به بازداشت یکی از 
کارمندان محلی کنس��ولگری خود در استانبول، بخشی از 

فرآیند صدور ویزا در ترکیه را متوقف کرد.

قبل از لغو نتایج همه پرسی گفت وگو نمی کنیم
حیدر العبادی نخس��ت وزیر ع��راق گفت که هرگونه 
گفت وگو باید در راس��تای وحدت عراق، احترام به قانون 
اساس��ی و لغو همه پرسی باشد. وی افزود: از پیشمرگه ها 
می خواهم که با نیروهای دولت مرکزی در مناطق مورد 
منازع��ه، درگیر نش��وند. العبادی با بی��ان "اداره امنیت 
مناط��ق م��ورد منازعه، ج��زو اختیارات دول��ت مرکزی 
است"، گفت: درباره همه پرس��ی با هیچ کسی گفت وگو 

نمی کنیم و قبل از لغو آن گفت وگو نخواهیم کرد.
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هدف لغو توافق هسته ای است
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که هدف واشنگتن از 
تروریس��تی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، 
گامی به س��وی لغو توافق هس��ته ای است. وزارت خارجه 
روسیه تاکید کرد که مسکو، س��پاه پاسداران را سازمانی 
تروریس��تی نمی داند. پی��ش از این محمدج��واد ظریف 
وزیر امور خارجه کش��ورمان درب��اره اقدام آمریکایی ها در 
قراردادن نام س��پاه در فهرست س��ازمان های تروریستی، 
گفته ب��ود: آمریکایی ها ب��ا چنین اقداماتی خودش��ان را 
منزوی تر می کنند و در چشم ملت ما منفورتر می شوند.

جایزه ۱2 میلیون دالری آمریکا
ی��ک مق��ام وزارت ام��ور خارج��ه آمریکا ب��رای ارائه 
اطالعات به منظور بازداشت دو تن از فرماندهان حزب اهلل 
لبنان جایزه تعیین کرد. »نیتن سیلز« هماهنگ کننده امور 
مبارزه با تروریس��م وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی 
خبری برای بازداشت یا اطالعات منجر به بازداشت »طالل 
حمیه« و »فواد شکر« به ترتیب ۷ و ۵ میلیون دالر جایزه 
تعیین کرد. گفتنی است که کاخ سفید مدعی شد: اکنون 

زمان بسیج کردن پاسخ جهانی به حزب اهلل لبنان است.
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در صورت لزوم از سالح هسته ای استفاده می کنیم
کاخ س��فید در بیانیه ای اعالم کرد، در نشست ترامپ 
با وزیر دفاع و رئیس س��تاد مشترک آمریکا »رایزنی ها بر 
بررسی گزینه هایی برای پاسخ به هرگونه تجاوز کره شمالی 
حتی از طریق اس��تفاده از سالح های هسته ای در صورت 
لزوم، متمرکز شد.« ترامپ، در توییت هایی جداگانه نوشته 
بود: »روسا و دولت هایشان به مدت 2۵ سال در حال مذاکره 
با کره شمالی بوده اند، توافق هایی امضا کرده و مقدار زیادی 
پول پرداخت کرده اند.« او، بدون ارائه توضیح، نوشت: »تنها 

یک چیز درباره کره شمالی نتیجه بخش خواهد بود.«

با انگلیس همکاری می کنیم
کاخ س��فید در بیانیه ای که درباره گفت وگوی تلفنی 
»دونالد ترامپ«، با »ترزا می«، نخست وزیر انگلیس منتشر 
کرده بر ضرورت مقابله با آنچه »فعالیت های بی ثبات کننده 
ایران« در منطقه خوانده ش��ده تأکید کرده است. در این 
بیانیه  آمده اس��ت: »ترامپ بر ضرورت همکاری با یکدیگر 
برای پاسخگو کردن ایران بابت فعالیت های بی ثبات کننده 
و مخرب در منطقه، از جمله حمایت از تروریسم و ساخت 

موشک های تهدیدکننده تأکید کرد.« 
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آزادسازی کامل »الحویجه« رسما اعالم شد
»عبداالمی��ر ی��اراهلل« فرمانده عملیات آزادس��ازی 
الحویج��ه اع��الم ک��رد، یگان ه��ای ارت��ش و تیپ های 
»الحشد الشعبی« ماموریت خود در مرحله دوم عملیات 
آزادس��ازی الحویجه واقع در 4۵ کیلومتری غرب ش��هر 
کرکوک را به پایان رس��اندند. وی افزود، نیروهای عراقی 
موفق ش��دند مناطقی در بخش جنوبی مرکز شهرستان 
الحویجه، منطقه »الریاض« و نیز 161 روس��تا و منطقه 
را کام��ل بازپس بگیرند و بر جاده »الفتحه- الریاض« به 

سمت کرکوک تسلط یابند.

سرنگونی پهپاد جاسوسی عربستان در شرق یمن
ی��ک منب��ع نظامی به خبرگ��زاری اس��پوتنیک در 
صنع��ا گفته که نی��روی دفاعی انص��اراهلل و ارتش یمن 
یک هواپیمای جاسوس��ی بدون سرنشین عربستان را در 
منطقه مش��جح در شرق شهر صرواح سرنگون کرده اند. 
پیشتر و در اوایل اکتبر هم نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از س��رنگون کردن ی��ک هواپیمای نظامی 
آمریکای��ی مدل ام کیو۹ در ش��مال صنع��ا خبر داده و 

تصاویر آن را منتشر کرده بودند.
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یم�ن: جنگنده های س��عودی در ادام��ه حمالت به 
یمن، بیش از ۳۵ بار مناطق مختلف یمن را طی ساعات 
گذش��ته هدف قرار دادند. منبع محلی یمن می گوید که 
در حمله توپخانه ای عربس��تان به منطقه مرزی شدا در 
اس��تان صعده یک نفر از غیرنظامیان یمنی کشته و سه 
نفر دیگر زخمی شدند. جنگنده های سعودی بیش از 10 
ب��ار مناطق »البقع، العواضی و الف��رع« در منطقه کتاف 

استان صعده واقع در شمال یمن را بمباران کردند.

فلسطین: در درگیری هایی که عصر سه شنبه میان 
ارتش صهیونیس��تی و فلسطینی های ساکن شمال شهر 
الخلیل در کرانه غربی رود اردن رخ داد ده ها فلس��طینی 
زخمی ش��دند. در حم��الت و تیراندازی ه��ای نظامیان 
صهیونیستی به سوی فلسطینی های روستای بیت امر در 
شمال الخلیل ده ها فلسطینی از جمله یک نوجوان هدف 
گاز اشک آور و گلوله های صوتی ارتش صهیونیستی قرار 

گرفتند و زخمی شدند.

انگلی�س: دفت��ر نخس��ت وزیر انگلیس خب��ر داد 
رئیس جمهور آمریکا در آینده به انگلیس سفر می کند اما 
تاریخ دقیق سفر هنوز مشخص نیست. روزنامه ایوینینگ 
اس��تاندارد ه��م در گزارش��ی اختصاصی نوش��ت س��فر 
رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا سفری کاری خواهد بود و 
شامل دیدار با ملکه بریتانیا نمی شود. ایوینینگ استاندارد 

افزود، این سفر در سال 2018 انجام خواهد گرفت. 

مغ�رب: درپ��ی باال گرفت��ن اختالف��ات در داخل 
ح��زب عدالت و توس��عه مغرب که صاحب بیش��ترین 
کرس��ی پارلمانی است، رئیس ش��ورای ملی این حزب 
و نخست وزیر مغرب تهدید به استعفا کرد. »سعد الدین 
العثمانی« نخست وزیر مغرب و رئیس شورای ملی حزب 
عدالت و توس��عه این کش��ور تهدید کرد که از منصب 
خود در داخل حزب و نخست  وزیری استعفا خواهد کرد 
در حالیکه یکی از رهبران حامی العثمانی نیز بر جدیت 
وی برای استعفا تأکید کرد و آن را شیوه ای اعتراضی به 

جریان طرفدار »عبداالله بنکیران« برشمرد.

س�وریه: ترکی��ه کنترل گ��ذرگاه مرزی اس��تان 
»کیلیس« با شهر »اعزاز« در سوریه را به دست ائتالف 
معارضان س��وری داد. »جواد ابو خطاب« رئیس ائتالف 
ملی معارضان س��وریه به خبرگ��زاری »آناتولی« گفت 
ارت��ش ترکیه کمک کرد گ��ذرگاه »اونجوپینار« را روز 
سه ش��نبه به آنها تحویل داده شود. ابو خطاب همچنین 
ابراز امیدواری کرد ائتالف معارضان سوری بتوانند طی 
روزه��ای پیش رو، کنترل تمام��ی گذرگاه های مرزی با 

ترکیه را به دست بگیرند.

کره ش�مالی: مقامات کره جنوب��ی در گفت وگو با 
یک روزنامه این کش��ور ادعا کردند احتماال کره شمالی 
هفته آینده راکت های کوتاه بُرد آزمایش می کند. مقاماتی 
به روزنامه آس��یا بیزنس کره جنوبی گفتند کره شمالی 
احتم��اال ۳0 راکت کوتاه بُرد آزمای��ش کند. این مقامات 
در ادعایی به روزنامه آس��یا بیزنس کره جنوبی گفته اند، 
احتماال کره ش��مالی خود را آماده می کند تا هفته آینده 

۳0 راکت کوتاه بُرد شلیک کند. 
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در اقدام��ی مغایر ب��ا امنیت 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
جهانی و تمام مقررات آژانس 
اتم��ی،  ان��رژی  بین الملل��ی 
رئیس جمه��وری آمری��کا در جلس��ه ای از مقامات 
نظامی این کشور خواسته تا کالهک های هسته ای 

آمریکا را تا 10 برابر افزایش دهند.
طبق گزارش��ات منتش��ر ش��ده دونالد ترامپ، 
خواستار توسعه زرادخانه های هسته ای این کشور به 
میزان 10 برابر ش��ده است، درخواستی که مقامات 
نظام��ی آمری��کا را ش��وکه کرده اس��ت. در یکی از 
جلسات ماه جوالی ترامپ با مقامات ارشد نظامی، 
وی پس از اطالع از ای��ن موضوع که زرادخانه های 
هس��ته ای آمریکا در ۵0 سال گذشته کاهش یافته 
خواس��تار توس��عه عظیم توانمندی هس��ته ای این 
کش��ور شده اس��ت. مقامات به ان بی سی گفتند که 
از مش��اهده واکنش ترامپ بسیار شگفت زده شده 
و از او س��وال کرده اند آیا درکی از موضوع هسته ای 
دارد یا خیر. به گزارش همین شبکه مقامات نظامی 
گفته اند که رکس تیلرس��ون، وزی��ر خارجه ترامپ 
پس از این جلسه او را "احمق" خطاب کرده است.

مقامات حاضر در این جلسه اعالم کردند ترامپ 
به این مس��ئله اشاره کرد که آمریکا در دهه 1۹60 
نزدیک به ۳2 هزار کالهک هسته ای داشته و اکنون 
وی خواس��تار افزای��ش کالهک های این کش��ور به 
این مرز اس��ت. این درحالی است که درحال حاضر 

آمریکا 4 هزار کالهک هسته ای دارد.
البته مقامات نظامی در ادامه سعی داشتند به 
ترامپ توضیح دهند که چرا دستیابی به این میزان 
از کالهک هس��ته ای منطقی نیست زیرا از یک سو 

باعث نقض توافقات بین المللی شده و همچنین به 
سود منافع آمریکا نیز نخواهد بود.

در این میان کاخ س��فید طی یک بیانیه اعالم 
کرد که در نشست ترامپ با تیم امنیت ملی آمریکا 

راه ه��ای مقابل��ه با تهاج��م کره ش��مالی از جمله 
استفاده از س��الح های اتمی در صورت لزوم مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این بیانیه آمده اس��ت که ترامپ صبح روز 
سه شنبه با جیمز متیس وزیر دفاع و ژنرال ژوزف 
دانفورد رئیس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا یک 
نشست برگزار کرده و در آن درباره راههای مقابله 

با تهاجم کره شمالی بحث و بررسی شده است.
الزم به ذکر اس��ت ارت��ش آمریکا 2 بمب افکن 
 اس��تراتژیک B-B1 خ��ود را برای مقابل��ه با تهدید 
کره ش��مالی در ش��به جزیره کره مس��تقر کرد. به 
گفته فرماندهی مشترک آمریکا در کره جنوبی، این 
بمب افکنها سه ش��نبه ش��ب به همراه جنگنده های 
ژاپنی و ک��ره جنوبی بر فراز دریای ش��رق رزمایش 
ش��لیک موشک هوا به زمین انجام داده اند. »پاتریک 
اپلگیت« فرمانده نیروی هوایی آمریکا در بیانیه روز 
10 اکتب��ر فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام در این 
بیانیه گفت: »این نمای��ش واضح توانمندی ما برای 
انجام عملیات های یکپارچه ب��ا همپیمانان خود در 
هر زمان و هرمکان بوده اس��ت«. این اولین بار است 
ک��ه بمب افکن های فراصوت��ی » 1B-US B« که از 
داکوتای جنوبی رزمایش خود را آغاز کرده اند، به طور 
همزمان طی شب، با جنگنده های کشورهای ژاپن و 

کره جنوبی در رزمایش آموزشی شرکت می کنند.
طبق اعالم س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
وزرای خارج��ه و دفاع پس از حضور در نشس��ت 
 تیم امنیت ملی این کشور، با دونالد ترامپ درباره 
کره ش��مالی، ای��ران و ترکیه بح��ث و تبادل نظر 
کردند. »هیثرت نوئرت« در نشس��ت خبری اعالم 

کرد که »رکس تیلرسون« در سلسله دیدارهایش 
در کاخ سفید با رئیس جمهور و اعضای تیم امنیت 
ملی آمریکا درباره کره ش��مالی، ایران و تنش های 

آمریکا با ترکیه تبادل نظر کرد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک سخنرانی 
تاکید کرد که مس��أله ایران یکی از موضوعات بین 
س��ازمانی در ش��ورای امنیت ملی آمریکا است که 
نتیج��ه آن اواخ��ر هفته اعالم خواهد ش��د. مرکز 
مطالع��ات بین الملل��ی و اس��تراتژیک واش��نگتن 
نشستی با عنوان هفتادمین نشست شورای امنیت 
ملی آمریکا با حضور هربرت مک مس��تر مش��اور 
امنیت ملی کاخ سفید و هنری کیسینجر دیپلمات 

برجسته پیشین این کشور برگزار کرد.
مک مس��تر در ابتدای صحبته��ای خود تاکید 
کرد که بس��یاری از مشکالت و مس��ائل مربوط به 
امنی��ت ملی آمریکا نیاز به قوانین جدید دارند. وی 
با اش��اره به اینکه مقامات زیادی تحت آژانس��های 
مختلف در ش��ورای امنیت ملی متمرکز ش��ده اند 
گفت که در دولت ترامپ وظیفه شورای امنیت ملی 

بین سازمانهای مختلف تقسیم شده است.
آمریکا تنها در حوزه شرق آسیا به بحران سازی 
نمی پ��ردازد چنانکه وزیر خارجه س��وریه باز هم از 
عملکرد آمریکا در قبال برخورد با گروه تروریس��تی 
داعش انتقاد ک��رد. ولید معلم و س��رگئی الوروف 
وزرای امور خارجه سوریه و روسیه در شهر سوچی 
دی��دار و گفت وگو کردند. پس از ای��ن دیدار معلم 
تأکی��د کرد که ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا 
در س��وریه همه چیز را ناب��ود می کند، به جز گروه 

تروریستی داعش.

 آژانس در برابر خواست ترامپ
برای ۱0 برابر شدن بمب های هسته ای آمریکا سکوت کرد

کوری خودخواسته آمانو

وط سه گانه بغداد برای اربيل شر
»حیدر العبادی« نخس��ت وزیر عراق به صراحت و با قاطعیت 

خط تمام اعالم کرد که برای آغاز گفت وگوها میان بغداد و اربیل، س����ر
سه شرط اجتناب ناپذیر دارد.

در ویدئوی��ی که در ش��بکه اجتماعی »یوتیوب« از العبادی پخش ش��ده، وی 
با قاطعی��ت می گوید: هرگونه گفت وگو با منطقه کردس��تان باید براس��اس اصول 
ذیل باش��د: وحدت عراق، قانون اساسی عراق و رد نتایج همه پرسی جدایی منطقه 
کردس��تان. این اصول به مذاکره، ارائه طرح ابتکاری ی��ا میانجیگری نیازی ندارند. 
دس��تگاه قضایی عراق، حکم بازداش��ت رئیس و اعضای کمیساریای عالی انتخابات 

ناظر بر همه پرسی منطقه کردستان را صادر کرد. 
قاضی »عبدالس��تار بیرقدار« سخنگوی رسمی شورای عالی قضاء، اعالم کرد که 
این حکم براساس شکایت ارائه شده از سوی شورای امنیت ملی عراق پس از برگزاری 
همه پرس��ی جدایی منطقه کردستان و براساس ماده ۳2۹ قانون مجازات صادر شده 
اس��ت. اعضای پارلمان عراق از آمادگی دولت برای صدور تصمیماتی س��ختگیرانه تر 

علیه حکومت منطقه کردستان عراق خبر داده است. 
از س��وی دیگر »عهود الفضلی«، عضو فراکس��یون »المواطن« پارلمان عراق نیز 
گف��ت: تصمیم هایی ک��ه تاکنون چه از ط��رف پارلمان و چه دولت صادر ش��ده در 
چارچوب قانون اساس��ی بوده و هیچ خالف قانون نبوده اس��ت. در حوزه امنیتیعراق 
نیز خبر می رسد، ارتش عراق با تشدید حمالت هوایی به انبارها و مقرهای داعش در 
»القائم« و »راوه« در مرز با س��وریه، اعالم کرد که در حال اجرای مقدمات عملیات 
نهایی علیه داعش در خاک عراق اس��ت. الزم به ذکر اس��ت در ای��ن میان روزنامه  
«العربی الجدید« چاپ لندن در یادداشتی، نتایج همه پرسی اخیر جدایی کردستان 

عراق را غیر واقعی و ساختگی دانست.

وهينگيا عمليات وحشيانه ارتش ميانمار عليه مسلمانان ر
دفتر حقوق بشر سازمان ملل دیروز اعالم کرد: نیروهای امنیتی 

حق�وق بش�ر

 
میانمار به طور وحش��یانه ای بیش از ۵00 هزار نفر از مسلمانان 
روهینگیا را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود در استان راخین 

کرده اند و خانه های آنها را به آتش کشیده و مانع از بازگشت آوارگان روهینگیا می شوند.
دفتر حقوق بش��ر سازمان ملل گزارشی را براس��اس 6۵ مصاحبه با مسلمانان 

روهینگیا منتشر کرده است که طی ماه گذشته وارد بنگالدش شده اند.
این گزارش افزود: عملیات پاکس��ازی نیروهای امنیتی میانمار در استان راخین، 
پیش از حمالت ش��به نظامیان روهینگیا به مقرهای پلیس در 2۵ اوت آغاز ش��ده و 
شامل کشتار، شکنجه و تجاوز و آزار و اذیت کودکان و زنان بوده است. دفتر حقوق 
بشر سازمان ملل افزود: عملیات وحشیانه نیروهای امنیتی میانمار در استان راخین با 
هدف پاکسازی قومی بوده و هزاران نفر از مسلمانان روهینگیا را مجبور به ترک این 

منطقه کرده و اجازه بازگشت به آنها را نداده است.
این گزارش در ادامه افزود: اطالعات معتبر نش��ان می دهد که نیروهای امنیتی 
میانمار عمدا خانه ها و سایر اموال مسلمانان روهینگیا را نابود کرده اند و به قربانیان 
خش��ونت های اخیر دیگر اجازه بازگش��ت به خانه های خود را نداده اند. سازمان ملل 
یادآور ش��د: نابودی اموال مس��لمانان روهینگیا از س��وی نیروهای امنیتی میانمار 
معموال با همراهی اوباش بودایی مس��لح صورت گرفته اس��ت. نابودی اموال، مزارع 
کش��اورزی و دام ها در اس��تان راخین به گونه ای بوده اس��ت که احتمال بازگشت 

مسلمانان به این مناطق دیگر بعید به نظر برسد.
این گزارش نش��ان می ده��د، نیروهای امنیتی میانمار اقدام به کاش��ت مین در 
سرتاسر مرز استان راخین و بنگالدش کرده اند تا مانع از بازگشت مسلمانان روهینگیا 

شوند.

یبانگر خانم می  یت گر برگز
بیش از 120 قانونگذار از تمام احزاب بریتانیا در نامه ای دولت 

را مته��م کردند که ب��ا مخف��ی کاری در گزارش های محرمانه چ�����الش
درباره تاثیر بریگزیت، برای پنه��ان  کردن حقایق از پارلمان و 

مردم تالش کرده است.
قانونگذارانی از حزب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلندی در نامه ای 
به دیوید دیویس، وزیر بریگزیت بریتانیا خواس��تار انتشار فوری گزارش های محرمانه 
درباره تبعات اجرای بریگزیت ش��دند تا بتوانند درباره تاثیرات آن در بخش اقتصاد، 

مشاغل، تجارت و استانداردهای زندگی بحث و رایزنی کنند.
دیوید کمی، قانونگذاری از حزب اپوزیسیون کارگر گفت: ما شگفت زده هستیم 
ک��ه دقیقا دولت برای پنهان ک��ردن چه چیزی در ای��ن گزارش ها تالش می کند. 
پارلمان و مردم حق دارند از تحلیل و بررس��ی دولت از تاثیر بریگزیت آگاه ش��وند 
خصوصا اگر این تحلیل ها فاش کند که یک بریگزیت سخت برای اقتصاد، مشاغل، 

تجارت و استانداردهای زندگی ما فاجعه بار خواهد بود.
 فیلیپ هاموند وزیر اقتصاد انگلیس هشدار داد اگر لندن و بروکسل در برگزیت 

به توافق نرسند، هیچ پولی به اتحادیه اروپا پرداخت نخواهد شد.
هاموند نوش��ت، آماده هر نتیج��ه ای در مذاکرات برگزیت حتی مذاکرات بدون 
حص��ول توافق بوده و درب��اره چالش های موجود درباره جدایی لندن از بروکس��ل 
واقع بین اس��ت. به دنبال تشدید تنش ها میان لندن و بروکسل در زمینه برگزیت، 
نخس��ت وزیر انگلیس به احتمال خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق اش��اره کرد. به 
دنبال پیچیده و س��خت ش��دن روند مذاکرات بین لندن و اتحادیه اروپا در زمینه 
برگزی��ت، ترزا می  نخس��ت وزیر انگلیس درباره خروج از اتحادی��ه اروپا بدون هیچ 

توافقی هشدار داد.


